
 
 

Referat styremøte i Klæbu IL ski 
 

Sted: Skibua 
 
Tid: Torsdag 08.09.2022 kl. 20:00  
 
Tilstede: Camilla Storseth Moe, Ingvild Harr Lian, Dag Ivar Hovdal, Torstein Sundset 
og Monica Korsnes (via telefon) 
 
 
Sak 42/22: Godkjenne innkalling og saksliste 

• Godkjent 
 
Sak 43/22: Godkjenne referat fra styremøte 12.06.22 

• Godkjent 
 
Sak 44/22: Vassfjellet Rundt. Info om gjennomføring og planlagt evaluering. 

• Det er planlagt evalueringsmøte i komiteen  
 
 
Sak 45/22: Info fra leder 

• Informasjon fra HS-møte 
 
Sak 46/22: Brøyting parkering Lauvåsen. 

• Leder melder inn informasjonssak til HS angående brøyting i Lauvåsen 
 
 
Sak 47/22: Tilsynsordningen Klæbuhallen 

• Monica Korsnes tar ansvar for opplæring og tildeling av vakter til 
tilsynsordningen 

 
Sak 48/22: Parautøver langrenn Klæbu il 

• Utøver interessert i å være tilknyttet skimiljøet 
• Samling i Granåsen 8.oktober i regi av skikretsen. Representant fra Klæbu IL 

ski deltar.  



• Ønske om å opprette paraidrettstilbud i Trondheim kommune på tvers av 
klubbene. 
 

 
Sak 49/22: Sportslig status og planlegging. Inkl snøsamling. 

• Nærsamling – godt gjennomført 
• Snøsamling i Bruksvallarna: 

- Hytter er bestilt 
- Hovdal har ansvar for Rubic og påmelding 
- Vedtak: Egenandel senkes til 300 kr. Sporavgift dekkes av den enkelte.  

• Det er inngått treningssamarbeid med Byåsen IL – gruppe 11-16 år. 
• Vedtak: Viderefører trenerkontrakt med Magnus Harr Lian med samme 

betingelser som forrige sesong. 
 

 
Sak 50/22: Kontrakter junior og seniorutøvere. 

• Vedtak: For å kvalifisere til definisjonen som fullt satsende senior 
langrennsløper kan utøver ikke studere over 50% av fulltidsstudium eller 
inneha mer enn 30% jobb av full stilling. Merk at dette kun gjelder 
seniorutøvere, ikke junior. 
Utøvere som faller utenfor definisjonen på fullt satsende senior 
langrennsløper vil få tilbud om en kontrakt med redusert økonomisk støtte. 
Taket på denne kontrakten vil være kr 15 000,- Detaljer vil fremkomme i selve 
kontrakten.. NM stafett vil komme i tillegg, med 100% økonomisk 
dekningsgrad, ref tidligere vedtak.  
 

• Vedtak: Styret gir sportslig leder mandat til å inngå løperkontrakter med 
junior og senior løpere, etter samme kontraktsmal som fjoråret. Unntaket er 
hvis seniorløper faller utenfor definisjonen som fullt satsende, ref vedtak over. 
 
 

 
Sak 51/22: Innmeldt sak. Smøreutgifter Kristoffer By Vollset.  

• Vedtak: Vi forholder oss til inngått kontrakt.  
 
 
Sak 52/22: Eventuelt 

• Høstdugnad lysløypa, inkl utkjøring av bark. 
Vedtak: Dag Ivar Hovdal er ansvarlig og tar kontakt med Torstein Grendstad, 
og legger en plan for gjennomføring. Vi går til innkjøp av en rull veiduk, 
Ingvild Harr Lian står for innkjøp. 

• Løypekjøring til vinteren. 



Vedtak: Ingvild Harr Lian sender e-post til drift med treningsdager, datoer og 
stilart for poengrenn. Harr Lian ber om at turnus er klar og oversendt oss 
innen 15 oktober, med oppstart av turnus fra senest 1 nov. 

 
 
 


